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وتصاعدت  يبجان،  وأذر أرمينيا  بني  اشتباكات عسكرية  اندلعت  تموز/يوليو  يف 12 
كرث الحوادث دموية منذ “حرب األيام األربعة” يف نيسان/ابريل 2016.  ويف  برسعة إىل أ
حني أن تفّش العنف بني الجانبني شائع، إال أنه هذه املرة اندلع القتال داخل مثلث 
ية واألرمنية  حدودي اسرتاتيجي يف منطقة “توفوز” القريبة من الحدود الرتكية األذر
ا، بعيًدا عن منطقة الرصاع الفعلية )يف إقليم “قره غاي” املتنازع عليه  املعرتف بها دولًي
يبجان محتاًل من قبل أرمينيا منذ 1992(، مع االستخدام املكّثف  والذي تعتربه أذر
للمدفعية والطائرات بدون طيار والهجمات اإللكرتونية والتضليل، مما تسبب يف 
األذربيجاين  الجيش  يف  الجرنال  ذلك  يف  بما  األقل،  على  وقوع 17 ضحية مشرتكة 

“بوالد هاشيموف”. 

، ويقرأ تداعياته السياسيـة 
ً
 ومكانا

ً
تقدير موقف يختبر سياق موضوع أو خبر، زمانا

وفق  للحدث  متوقعة  مستقبلية  مسارات   
ً
مستعرضا واألمنيــة،  واالقتصاديــة 

التقديـــرات العلميـــة المتاحـــة
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الجهة املبادرة للهجوم

تقع املنطقة اليت اندلعت فيها االشتباكات يف وسط شبكة البنية التحتية األساسية يف أذربيجان، إىل جانب 	 
خط سكة حديد الواصل بني أذربيجان وجورجيا وتركيا )باكو - تبلييس – كارس( الذي تم إطالقه حديًثا، 

وخط أنابيب النفط )باكو - تبلييس – جيهان(، وممر الغاز الجنويب. 
عقب اندالع النريان، اتهم الجانبان بعضهما البعض، حيث زعمت السلطات األرمنية أن الجانب األذربيجاين 	 

القوات  حاول االستيالء على موقعه العسكري ولكن تم صده، يف حني أعلنت السلطات األذربيجانية أن 
األرمنية بدأت القتال أثناء محاولتها االستيالء على موقع اسرتاتيجي، ولكن تم رميها.

“دافيت 	  الدفاع  ير  وز عنه  كشف  الذي  األرمين  للجيش  الجديد  االسرتاتيجي  التفكري  مع  يتماىش  الهجوم 
تونويان” العام املايض.  وبحسب “تونويان”، فإن الجانب األرمين “سيتخّلص من الحالة الدفاعية املستمرة، 
االشتباك،  بعد  وكذا  العدو”.  أرايض  داخل  إىل  العسكرية  العمليات  تحول  وحدات  إضافة  على  وسيعمل 
كتب املتحدث باسم وزارة الدفاع األرمينية “شوشان ستيبانيان” أنه رداً على الهجوم األذربيجاين، قد تميض 
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القوات األرمينية يف “االستيالء على مواقع مفيدة جديدة”. 
يف حني من الصعب أن نفهم ملاذا ستخاطر “باكو” باألمن املادي لخطوط أنابيبها وسمعتها كمورد موثوق 	 

للطاقة قبل ثالثة أشهر فقط من إطالقها ممر الغاز الجنويب، وتوقع أذربيجان تسليم أول شحنة من الغاز 
إىل أوروبا قبل نهاية العام. جدير بالذكر أن ممر الغاز الجديد تم تصميمه لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان 
“شاه دنزي” ضمن املرحلة الثانية إىل الحدود الرتكية اليونانية عرب خط األنابيب عرب األناضول )TANAP( ثم 

عرب اليونان وألبانيا عرب خط األنابيب عرب البحر األدرياتييكTAP(  إىل إيطاليا(. 
ويف الواقع، ادعى بعض الخرباء أن أرمينيا استولت بالفعل على املوقع العسكري األذربيجاين “غاراجايا” )بالك 	 

كرب  روك(، والذي كان من املفرتض أن يمنح أرمينيا السيطرة على طريق رسيع اسرتاتيجي مهم، يربط ثاين أ
مدينة يف أذربيجان غانيا مع جورجيا املجاورة. ومع ذلك، هذه االدعاءات ال أساس لها. 

أرمينيا عضو يف منظمة معاهدة “األمن الجماعي” بقيادة روسيا، وتنص املادة 4 من ميثاق منظمة معاهدة 	 
األمن الجماعي على أن الهجوم على دولة عضو سيعترب هجوًما على جميع الدول األعضاء. يف السنوات 
األخرية أنشأت روسيا وأرمينيا نظام دفاع جوي مشرتك يف جنوب القوقاز وقوة أرضية روسية أرمينية مشرتكة 
ودائمة من خالل دمج الفيلق الرابع للجيش األرمين يف املنطقة العسكرية الجنوبية الروسية. ويف هذه الحالة، 
ًيا مبارًشا على أرمينيا سيؤدي حتًما إىل جر روسيا إىل الرصاع مع عواقب وخيمة محتملة  فإن هجوًما عسكر

على أذربيجان، على غرار الحرب الروسية الجورجية لعام 2008.
املقابل، وبعد فرتة وجزية من اندالع القتال، أعلنت تركيا دعمها غري املرشوط والثابت ألذربيجان، حيث 	  يف 

رصح الرئيس “رجب طيب أردوغان” أن “هذا الهجوم هو حدث يتجاوز أرمينيا”. وبعد اجتماع مع مسؤولني 
كار” باملساعدة  ير الدفاع الرتيك “خلويص أ ير الدفاع يف أنقرة، وعد وز عسكريني أذربيجانيني برئاسة نائب وز
وبأن يريفان “ستدفع” ثمن التصعيد األخري، وهي كلمات ُينظر إليها على أنها تهديد تصاعدي يف أرمينيا. يف 
حني كتب رئيس الصناعات الدفاعية الرتكية “إسماعيل ديمري”، أن تركيا مستعدة لدعم أذربيجان بطائراتها 

املقاتلة والصواريخ وأنظمة الحرب اإللكرتونية.
يف الوقت نفسه، بدأ عرض لقطات لطائرات هليكوبرت عسكرية من القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 يف 	 

أرمينيا وهي تقوم بدوريات على الحدود األرمينية الرتكية عرب وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي األرمينية.  
ونفت روسيا القيام بدوريات على الحدود مرصة على أنها جزء من تدريبات عسكرية مخططة بالفعل.  كما 
أعلنت روسيا عن تدريبات عسكرية ضخمة مفاجئة شارك فيها 150 ألف جندي من مناطقها العسكرية 
ورفضت  روسيا”.  غرب  “األمن يف جنوب  الروسية،  الدفاع  لوزارة  وفًقا  واليت ستكفل،  والغربية،  الجنوبية 

روسيا مرة أخرى أي ربط بني التدريبات العسكرية واالشتباكات على طول الحدود األرمينية األذربيجانية.
تشارك يف 	  اليت  أوروبا،  والتعاون يف  األمن  ملنظمة  التابعة  توسطت مجموعة “مينسك”  يف غضون ذلك، 

رئاستها فرنسا وروسيا والواليات املتحدة، يف نزاع “ناغورنو كاراباخ” منذ وقف إطالق النار. وحثت كال الجانبني 
على االلزتام بوقف إطالق النار والعودة إىل املفاوضات وكبح الخطاب التحرييض. كما حّث الرئيس الرويس 
“فالديمري بوتني” على وقف التصعيد، فيما تعهّدت إيران املجاورة باملساعدة يف التوسط بني الجانبني، يف 

حني أنها تتبع سياسات أقرب ما تكون إىل أرمينيا، منها إىل اذريبجان.

عنف قد يتصاعد إىل حرب كربى
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لعقود من الزمان، دافعت الواليات املتحدة عن أمن الطاقة األورويب، واعتربت وصول أوروبا إىل إمدادات 	 
املصالح  تخدم  وبالتايل  االورويب،  القومي  لألمن  األهمية  بالغ  أمًرا  الصديقة  البلدان  من  املستقرة  الطاقة 

االمريكية، وهذا يشمل املمر الحيوي يف منطقة القوقاز.
وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس “دونالد ترامب” تنهي عامها الرابع، إال أنه مل يصدر عنها بعد سياسة بشأن 	 

منطقة جنوب القوقاز، مما يخلق فراًغا يبدو أن القوى األخرى - بما يف ذلك إيران وروسيا - حريصة على ملئه.
ويويل كبار املسؤولني الحكوميني يف الواليات املتحدة القليل من االهتمام بأحدث أعمال العنف بني أذريبجان 	 

ير الخارجية األمرييك “مايك بومبيو” أثار املسألة يف مكاملته الهاتفية مع نظرية الرويس  وأرمينيا. وال يبدو أن وز
“الفروف” يف 13 تموز/يوليو، وانتظر يومني آخرين قبل التعليق على القضية يف مؤتمر صحفي. وإن عدم 

وجود استجابة رفيعة املستوى للحدث ُيظهر مرة أخرى أن واشنطن ال تعترب القوقاز أولوية.

أبرزت االشتباكات األخرية بني أرمينيا وأذربيجان مرة أخرى هشاشة الوضع يف القوقاز، وعلى الرغم من أن 	 
الديناميات املحلية لعبت دوًرا رئيسًيا يف الرصاع، إال أنه من الصعب فصله عن سياقه الجغرايف السيايس 
األوسع. ومع تزايد التنافس بني الجهات الفاعلة التقليدية يف املنطقة مثل روسيا وتركيا والواليات املتحدة 
واالتحاد األورويب وإيران، وربما ظهور جهات فاعلة جديدة مثل اإلمارات و”إرسائيل”، فإن الرصاع يف القوقاز 

ليس بمنأى عن خطر التحول إىل حروب بالوكالة كاملة.
أن 	  حيث  مرّجح،  أمرٌ  الحايل  الوقت  يف  متصاعد  رصاع  اندالع  تأجيل  من  تجعل  كوابح  هناك  املقابل،  يف 

الرصاع العسكري هو آخر يشء تحتاجه كل من أرمينيا وأذربيجان اللتان تكافحان الحتواء جائحة “فريوس 
كوفيد19-. باإلضافة إىل أن كل من روسيا وإيران وآسيا الوسطى تتعامل مع معدالت اإلصابة العالية من 

الفريوس وارتفاع البطالة واالقتصادات املتعرثة.
من غري املتوقع أن تتنازل تركيا عن مصالحها يف منطقة القوقاز ذات األهمية الجيوسياسية الكربى، وستقدم 	 

كل دعم يلزم إلسناد حليفها األذري. وعلى الرغم من موقف الواليات املتحدة الفاتر حىت اآلن تجاه األحداث 
املستجدة، إال أن األرجح أن تكون واشنطن أقرب لضمان استمرار أمن الطاقة وزيادة التعاون مع أذربيجان 

وجورجيا لحماية خط األنابيب وممر النقل املمتد من أذربيجان عرب جورجيا وتركيا يف طريقه إىل أوروبا.
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